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Vi har på uppdrag av Trafikverket granskat rapporten ”Luftkvalitet i vägtunnlar – 
konsekvensutredning och förslag på nationella riktvärden” författad av konsultfirman WSP. 
Rapporten behandlar ett ämne som är komplicerat i flera dimensioner; främst definition av 
acceptabla nivår och sambanden mellan luftkvalité och hälsa. Rapporten baseras på ett 
omfattande forskningsprogram men redogör ganska ytligt för de beräkningar som ligger till 
grund för slutsatserna; den är inte lättläst. 
Rapportens samlade resultat är väl avvägda och tydliga.  

• De viktigaste hälsoeffekterna är små partiklar;  
• men vi har bara effektsamband för NOx och det är det vi kan styra mot;  
• vi måste se över riktvärdet allt eftersom sammansättningen och kunskapen ändras 

med tiden; 
• den avskiljande effekten av karossen i fordon är osäker men samtidigt betydelsefull; 
• rekommendationer eller lagförslag om fordonets ventilation i tunnlar måste vara en 

viktig åtgärd; 
• det uppkommer stora hälsovinster vid förbättrad ventilation i långa tunnlar; 
• som medför att det är väl motiverat att sätta ett riktvärde så lågt att det inte fullt ut 

kan upprätthållas med den installerade ventilationsutrustningen. 

Den sista punkten kan tydligare sägas att: det rekommenderade riktvärdet är så lågt att 
den luftkvaliteten inte kan erbjudas i Södra Länken. 
Denna slutsats baseras dels på en ansats med en acceptabel risknivå som ser ganska 
godtycklig ut (men detta är svårt), och dels på en samhällsekonomisk analys. Den 
samhällsekonomiska analysen kan dessvärre inte sägas hålla godtagbar kvalitet då man 
saknar viktiga kostnadskomponenter. Investeringskostnaderna är kritiska i analysen men 
man har inte lyckats estimera dessa; man borde gjort ett betydligt större arbete för att 
kartlägga detta (men man är öppen om bristen). Detta är extra problematiskt därför att det 
mesta tyder på att en ”optimal” halt är strängare än den mest ambitiösa nivå som utreds.  
För att finna denna ”optimala” nivå måste man analysera bättre ventilationsvolymer och 
därmed blir investeringskostnaden kritiskt att ha information om. Alternativa åtgärder för 
att klara ett så strängt riskvärde som impliceras av analysen är att påverka fordonens 
ventilation eller att öka andelen nollutsläppsbilar. Analysen antar 3–4% andel elbilar; i Oslo 
är motsvarande andel närmare 20% i tunnlarna.   
Vi diskuterar också de relevanta i att bruka riskvärderingar från trafikolyckor och om det, 
med tanke på storleken på problemet, inte hade varit värt att göra en separat studie av 
riskvärdering med koppling både mot skattning av ett relevant ”value of statistical life” och 
ge information om acceptabla risknivåer. 


